Week 22, 1 juni 2017
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen,
beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.
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1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 20 mei 2017
tot en met 26 mei 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, legaliseren van 3 naar 5 appartementen en uitbreiden woning (19/05/2017)
13213-2017;
Bakkerstraat 29, plaatsen dakopbouw (22/05/2017) 13420-2017;
Keetberglaan 302, plaatsen keermuur, rijwielberging, erfscheiding (23/05/2017) 14828-2017;
Sluiseiland 44, kappen boom (NOODKAP) 13395-2017;
Stolstraat 16, plaatsen dakkapel (26/05/2017) 13715-2017;
Grevelingenstraat 13, plaatsen glazen balkonconstructie (23-05-2017) 13533-2017.

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, bouwen loods (22/05/2017) 13392-2017;
Olieweg 1C, uitbreiden laaddock (22/05/2017) 13306-2017;
Geelvinckstraat: 70, 76-86, 90, 94-96, 100-112, 95, 105-109, 113-117, 127-135 en.
Heirweg: 95, 105-109, 113-117, 127-135 en.
Ladderbeekstraat: 89-99, 105-117, 121,127-129 en.
Schoonoordstraat :2-4, 8-32, 36-38, 42, 1-3, 7, 13-23, 27-29, 33-39, 43 en .
Wijkeroogstraat: 176-178, 182-184, 188-190, 194-198, 202-218, vervangen gevelkozijnen, aanpassen goot
en dakranddetails, aanbrengen buitendeur in de berging (23/05/2017) 13524-2017 (23/05/2017) 13524-2017
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 240, uitbreiden monumentale woning (24/05/2017) 10309-2017
Santpoort-Zuid
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Passtoorsstraat 5, vergroten garage (23/05/2017) 8812-2017

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes
weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Noordersluisweg ong., tijdelijk plaatsen windmeetmast (24/05/2017) 4971-2017;
Snippenbos ong. kavel 12, oprichten woning (24/05/2017) 9035-2017;
Tasmanstraat 6, plaatsen dakopbouw (24/05/2017) 9778-2017;
Trawlerkade 10 t/m 108, gebruik openbare weg en kade tijdens Havenfestival 17 en 18 juni 2017 (24/05/2017)
8727-2017;
Snippenbos ong. kavel 13, oprichten woning (29/05/2017) 9031-2017;
Snippenbos ong. kavel 20, oprichten woning (29/05/2017) 11005-2017.
Velsen-Zuid
De Ven 2, afwijken bestemmingsplan voor twee evenementen (Full Moon 3 juni en The Promised Land 10 juni)
(24/05/2017) 10958-2017
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, aanleggen boardwalk, aanbrengen terreinverharding, verplaatsen seizoensgebonden sanitaire unit
nabij de Noordpier (29/05/2017) 2182-2017

APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Avondvierdaagse van 29 mei t/m 1 juni 2017 tussen 18.00 en 22.30 uur door de gemeente Velsen (24/05/2017)
8590-2017
Havenfestival:,17 juni 12.00 tot 24.00 uur / 18 juni van 12.00 tot 20.00 uur, locatie Trawlerkade (24/05/2017) 83792017
Velsen-Zuid
Full Moon Festival, 3 juni 2017 van 13.00 tot 23.00 uur, locatie De Ven in recreatiegebied Spaarnwoude
(24/05/2017) 6900-2017

Velsen-Zuid
The Promised Land Open Air, 10 juni 2017 van 13.00 tot 23.00 uur, locatie De Ven in recreatiegebied
Spaarnwoude 24/05/2017) 6794-2017
Velsen-Noord
Open dag VTV Wijkeroog, 9 juli 2017 van 11.00 tot 18.00 uur, Locatie: Wijkermeerweg 5 (29/05/2017) 10154-2017
Velserbroek
NK Flyboarden, 3 juni 2017 van 11.00 tot 21.00 uur, Westlaan 41 Villa Westend (30/05/2017) 7649-2017
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2. Individuele gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
Velserduinweg 256, 1971 ZH IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

3. Rooien van bomen



Snipperbos achter nr 26
Santpoortse Dreef achter LP 109

IJmuiden
Populier
Santpoort-Noord Wilg

Vitaliteit is slecht
Vitaliteit is slecht
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